Professioneel geniaal: Flaxwood Hybrid SC3/HB2
Waarom we in nauwelijks een jaar tijd een viertal Flaxwood modellen onder jouw aandacht brengen, heeft
alles te maken met de bijzonderheid van deze in Finland ontwikkelde legering. Natuurlijk zullen we de
traditionele gitarist niet snel omvormen, maar je gaat ontdekken dat deze instrumenten hout in alle
aspecten kan vervangen; daarentegen niet de grilligheid! Maar qua toon, dynamiek en betrouwbaarheid
is een Flaxwood gitaar een revolutie! Meer dan welk project op het gebied van hout alternatieven ook,
voelen deze gitaren geweldig aan en klinken enorm gedefinieerd. Het enige, dat je van de wijs kan
brengen is de vormgeving, vooral in deze eerste hybride versie. Voor het eerst verkiest Flaxwood om een
nieuw model extra betaalbaar te introduceren. Zij maken nog steeds alle Flaxwood segmenten in Finland,
maar de gehele assemblage en elektronica wordt betaalbaar in Tsjechië gedaan. Professioneel geniaal.
Door HUGHES RUYS.
Na de afgelopen drie jaar weten de makers van
Flaxwood gitaren, dat gitaristen noem het
conservatief of achterdochtig zijn als het om
alternatieven voor hout gaat. Om het je iets
eenvoudiger te maken, hebben ze in Tsjechië
een betaalbare variant gemaakt; nog steeds
van Flaxwood en nog steeds met dezelfde
elektronica en Hardware, maar nu in een
herkenbare vorm. Dit laatste vind ik persoonlijk
niet slim. In dezelfde drie jaar hebben ze wel
voor de eerste fans een unieke trend in
modellen gezet.
En … dit is gewoon geen Stratocaster!
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Praktische kanten
Meteen maar op schoot en start ik met de drie Single-coils. Ze klinken meer open dan die van
Strats, die tenslotte fameus zijn geworden door hun natuurlijke compressie. Da’s direct dus op
deze Flaxwood het eerste compromis. Luister naar het brugelement en je kunt het pinnige,
open geluid van een Telecaster bereiken. Gooi alleen het hals element open en draai de toon
dicht. Hoor je … sprekend een Les Paul. Nu zijn dit vergelijkingen. Luister eens naar de
tussenstand tussen brug en midden … Als dat geen akoestische gitaar is !!! De drie Single-coils
komen van Seymour Duncan. Nee! Niet Duncan Designed, echte Duncans.
In de andere middenstand met de toon regelaar voor 50 procent gesloten, hoor je een volle
jazzy zang, wat je normaliter uit een Archtop zou halen. De gecreëerde situatie door Flaxwood
is een beetje Weird! Je denkt aan een Strat, het voelt als een Strat, maar klinkt veel breder dan
een Strat!
Ik zou zeggen, net als wat mij overkwam … laat je verrassen!

In een andere vorm …!!!
Neem het gewicht, de balans, de constructie! Onvermoeibaar. Na bijna zes uur in de repetitieruimte spelen, lag ik voor Pampus, maar kon de
Flaxwood rustig meer rondjes draaien. De hals is lichtjes voller, meer in een D-vorm geschapen, dan die van mijn Stratocaster. Geen moment krijg je
het gevoel, dat er iets bijzonders aan de hand is, totdat je gaat spelen. Het geluid, de Sustain en de storingsvrije regelaars (te gekke potmeters)
maken het instrument aardig perfect.
Als enige Flaxwood instrument komt dit exemplaar in een stevige hoes. De Finse versies worden in een speciale koffer geleverd.

Na een week
Flaxwood heeft voor mij erg veel indruk gemaakt door haar eigen
zinnige modellen. In vorm is dit exemplaar daarom een teleurstelling.
Het heeft alles weg van een Stratocaster, maar is dit geenszins. In
vergelijking met de Finse exemplaren is het hybride idee qua
constructie en geluid net zo goed als de unieke exemplaren. Het heeft
een compleet eigen klank, wat het serieus breder maakt dan wat de
vorm suggereert. Flaxwood weet meer dan al haar voorgangers in
alternatieve body’s en halzen de warme houten klank naar boven te
halen. Je kunt het bijna ruiken!
Dit exemplaar komt in een degelijke hoes en zal je nergens teleur
stellen. Het zal zeker een tijd duren de gitarist voor een alternatieve
opbouw te interesseren, maar ik ben overtuigd dat in klank, speelbaarheid en stabiliteit je diep moet zoeken iets soortgelijks te vinden.✔

In Oogopslag
Flaxwood Guitars, Finland
Model: Hybrid SC3/HB2
Ontwerp: Finland
Bouw: Tsjechië
Winkelprijs: € 995
Distributie: Alex De Gelder import, Best
www.flaxwood.com
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